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દય સોભલાયે લોટ્સએ ય પ્રકાવળત થત ાં
કયન્ટ અપેસસ ન ાં એકભાત્ર ભેગેઝીન

 વલદ્યાળકકત 

ધયધલતધ સ્ભધયક છે , જેને બધયતીમ યધતધત્ત્લક
વલેક્ષણ દ્વધયધ વુંયક્ષક્ષત જાશેય કયધમધ છે ,
અભદધલધદભધું ઘણી ો અને ૧૨ જેટરધ
દયલધજા આલેરધ છે . અભદધલધદને લર્લડા શેયીટેજ
ળશેયભધું ળધભેર કયલધ ભધટે ૨૦૧૦ભધું પ્રમધવો

 આના લોટ્સએ ય અંક ભેલલા ભાટે

શધથ ધયધમધ શતધું.

Join Vidhyashakti રખી 7359470068 ય

»

લોટ્સએભાાંથી ભેસેજ ભોકરલો. દય સોભલાયે
અંક ભેલલા આના ભોફાઇરભાાં
વલદ્યાળક્તતનો નાંફય SAVE હોલો જરૂયી છે .

અંક નું-૩૩ તધ: ૧૦ જરધઇ – ૨૦૧૭
સાંાદક: દયફાય સહદે લવસિંહ
સ્થ : ભાળમા હાટીના
જજ : જનાગઢ

ગજયધત વયકધયનધું વધભધન્મ લશીલટ

વલબધગભધું AEBAS (Adhar Enabled
Biometric Attendance System) થી
શધજયી યલધન ું પયજીમધત કયધય.ું

»

The cigarettes and other

Tobaco products Act-2003 (COTP) નધું
સધધયધ વલધેમકને વલધધનવબધભધું ધવ થમધ
ફધદ યધષ્ટ્રવતએ ભુંજયી આતધ વભગ્ર
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ગજયધતભધું હક્કધફધય ય પ્રવતફુંધ રધગ થમો.

Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com

બુંગ કયનધય વધભે ૧ થી ૩ લાની જેર અને

  ગજયાત  

૨૦ થી ૫૦ શજાયનધું દું ડની જોગલધમ કયધમ છે .

»

ભકશરધઓ દ્વધયધ જ વુંચધક્ષરત અને

ભકશરધઓની વરધભતી ભધટેની "વિંક ઓટો
યીક્ષધ" નો સયતભધું પ્રધયું બ થમો.

»

બધયતન ું પ્રથભ લર્લડા શેયીટેજ ળશેય

અભદધલધદને જાશેય કયધય.ું ોરેન્ડનધું કેક્રો
ળશેયભધું મોજામેર યનેસ્કોની લર્લડા શેયીટેજ
વવભવતની ૪૧ભી ફેઠકભધું અભદધલધદનધું
નધભધુંકનને તકી, રેફેનોન, ટયવનવળમધ, ોર્ા ગર

»

ખેડતોનધું આવથિક વળક્તતકયણ ભધટે ક્રુવ

અને કધડ ભુંત્રધરમ લચ્ચે વુંલધદવેત વ્મલસ્થધ
ઉબી કયધળે. ગધુંધીનગયભધું મોજામેર ટેક્ષટધઇર
ઇન્ન્ડમધ પ્રદળાન-૨૦૧૭નધું વભધન વભધયોશભધું
કેન્ન્િમ કધડભુંત્રી સ્મવત ઇયધનીની જાશેયધત.

વકશતનધું ૨૦ દે ળોન ું વભથાન ભળ્ય શત ું. શધરભધું

»

લર્લડા શેયીટેજ ળશેયો ૨૮૭ છે , ઉર્લરેખનીમ છે કે

ળશેય લચ્ચે ર્્ વલનવવટી વુંફધ
ું સ્થધવત થમધું.

અભદધલધદની સ્થધનધ ૧૪૧૧ભધું અશભદળધશે
કયી શતી, અભદધલધદભધું ૨૯ ઐતશધવવક ભશત્લ

અભદધલધદ અને સ્ેનનધું લધરધડોક્ષરડ

ફુંન્ને ળશેય એકક્ષફજાની વશબધગીતધથી લૈવિક
સ્તય ય પ્રગવત કયળે. સ્ભધટા વવટી પ્રધનીંગ,
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યલધ વલકધવ, વળક્ષણ અને માટન વલકધવ ભધટે

ચરણ - ન્ય ળેકેર

જ્ઞધનન ું આદધન પ્રદધન કયળે.

યધષ્ટ્રવત – રૂલેન કયલક્ષરન

»

પ્રધધનભુંત્રી - ફેન્જાભીન નેતધન્મધહ

એવળમધઇ ઇન્રધસ્રકચય ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ફેંકે

(AIIB) ગજયધતનધું ૩૩ ત્જર્લરધનધું ૪૦૦૦
ગધભડધઓની વડકોનધું વલકધવ ભધટે ૩૨.૯ કયોડ
ડોરયની રોન ભુંજય કયી.

»

ગજયધત વયકધય વધથે MOU થતધ

ચીનની કધય વનભધાતધ કુંની ળધુંઘધઇ ઓટોભેટીલ
ઇન્ડસ્રીઝ કોોયે ળન (SAIC) ગજયધતનધું
શધરોરભધું ૨ શજાય કયોડનધું ખચે પ્રધન્ટ ળરૂ
કયળે, જેભધું ૨૦૧૯થી ઉત્ધદન ળરૂ થળે.

»

અભદધલધદ ોક્ષરવ વોપટલેય PATHIK

(પ્રોગ્રધભ પોય એનધક્ષરવવવ ઓપ રધલેરય એન્ડ
શોટર ઇન્પોયભેટીકવ ) ની ભદદથી શોટેરોભધું
યોકધતધું પ્રલધવીઓ ય નજય યધખળે, જેથી કોઇ
ગનો કયીને બધગી નધ જઇ ળકે. આ વોપટલેય
PSI કદક્ષર ઠધકોયે તૈમધય કયા છે , કે જેભણે
લધશનોની ભધકશવત ફધફતન ું એકરવ્મ વોપટલેય
ફનધવ્ય છે .

»

પ્રધધનભુંત્રી નયે ન્િ ભોદીનધું લતન

લડનગયનધું યે ર્લલે સ્ટેળનને ૧૦૦ કયોડનધું ખચે
વલકવધલધળે. ઉર્લરેખનીમ છે કે અકશ
આકકિરોજીકર વલે ઓપ ઇન્ન્ડમધની ટીભને
ફૌધ્ધ ભઢનધું અલળે ભળ્મધ શતધું.

  બાયત  

»

-ઇવતશધવભધ પ્રથભલધય બધયતીમ પ્રધધનભુંત્રીએ
ઇઝયધમેરનો પ્રલધવ કમો.
-તેર અલીલભધું ફેન ગયીમન એયોટા ય
બવ્મ સ્લધગત. અભેકયકી પ્રેવવડન્ટ અને ો
જેટલ ું વન્ભધન બધયતીમ પ્રધધનભુંત્રીને અધય.
-દવનમધની વૌથી સયક્ષક્ષત ગણધતી કકિંગ ડેલીડ
શોટરભધું યોકધણ.
- ફુંન્ને દે ળો લચ્ચે કર ૭ વભજવત થઇ, જેભધું
સ્ેવ-૩, ધણી-૨, ઇનોલેળન-૧, ક્રુવ-૧નો
વભધલેળ થધમ છે .
-બધયત-ઇઝયધમેર લચ્ચે યધજનૈવતક વુંફધ
ું ો
૧૯૯૨ભધું નયવવિંશ યધલનધું વભમભધું સ્થધવત
થમધ શતધું, જેનધ ૨૫ લા થમધ છે .
-બધયત-ઇઝયધમેર લચ્ચે યીચવા અને
ડેલરભેન્ટ ભધટે ૨૬૦ કયોડન ું પુંડ સ્થધળે.
-ઇઝયધમેરનધું ક્રધમવેન્થભ ફુરને ભોદી નધભ
અધય.
*ઇઝયામેર
-બધયતભધું વલધ અફજની લસ્તી શોલધ છતધ
પ્રવત વ્મક્તત ધણીની ઉરબ્ધતધ ૧૫૦૦
ક્યક્ષફક ભીટય છે , જે ઇઝયધમેરભધું ભધત્ર ૨૦૦
ક્યક્ષફક ભીટય છે , અને છતધણ ઇઝયધમેર
ખેતીનધું ધકોની વનકધવ કયે છે .
-ઇઝયધમેર ૭૦% ધણીની જરૂયીમધત
વમિભધુંથી યી કયે છે , જેથી કમધયે મ દષ્ટ્કધ
નથી ડતો.

પ્રધાનભાંત્રીનો ઇઝયામેર પ્રલાસ

ધટનગય - જેરૂસ્રેભ
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-ઇઝયધમેરનધું ૪૦% શવથમધયો બધયત ખયીદે છે

બેંળની ધયું યીક દોડ ભધટેનધું કુંફધરધ

-ઇઝયધમેરની જાસવી વુંસ્થધ ભોવધદ દવનમધભધું

વલધેમકને યધષ્ટ્રવતની ભુંજયી ભી.

વૌથી શ્રેષ્ટ્ઠ છે .

»

-વલિભધું મહદીની લસ્તી ભધત્ર ૦.૨ % છે યું ત
વલિનધું ૨૨ % નોફેર પ્રધઇઝ વલજેતધ
ઇઝયધમેરનધું છે .
-ઇઝયધમેરનો વલસ્તધય બધયતનધું નધનકડધ યધજમ
વભઝોયભ જેટરો જ છે .

»

દે ળનધું ૨૧ભધું મખ્મ ચટું ણી કવભશ્નય

તયીકે અચરકભધય જમોવતની વનભણકું . નવવભ
જૈદીન ું સ્થધન રીધ. ગજયધતનધું લા ચીપ
વેક્રેટયી એ.કે. જમોવતની ૧૩ ભે ૨૦૧૫ભધું
ચટું ણી કવભળનભધું વનભણકું થઇ શતી.

»

નધગધરેન્ડને AFSPA (Armed forces

special power act ) શેઠ ૬ ભકશનધ ભધટે
અળધુંત વલસ્તધય જાશેય કયધમો.

»

થડા એવીથી ણ વસ્તી ઇકોનોભી

કરધવ લધી એવી રેનો યે ર્લલે દ્વધયધ ળરૂ થળે.

»

વલજ્ઞધન અને ટેતનોરોજી ભુંત્રી ડો.

શાલધાને "નેળનર ફધમો પધભધા" વભળનનો
પ્રધયું બ કમો. બધયત વયકધય અને વલિ ફેંકનધું
વશમોગથી ળરૂ થમેર આ વભળનન ું નધભ"
ઇનોલેટ ઇન ઇન્ન્ડમધ" યખધય છે . તેનો ઉદે શ્મ
સ્લદે ળી વનભધાણભધું પ્રોત્વધશન આલધનો છે .

»

તેરગ
ું ણધ યધજમભધું આલતધ લા થી ક્રુવ

ભધટે અરગ ફજેટ ફશધય ડધળે- મખ્મભુંત્રી કે.
ચુંન્િળેખય યધલની જાશેયધત.

»

કણધાટક વલધધનવબધ દ્વધયધ ધવ કયધમેર

NDRF નધું નલધ ડીજી તયીકે

કશભધચરપ્રદે ળનધું DGP વુંજમ કભધયની વનભણકું .
ITBP નો ચધજૉ વુંબધનધય આય.કે.ચનુંદધન ું
સ્થધન રીધ.

»

પ્રધધનભુંત્રી નયે ન્િ ભોદી એ લધયધણવીન ું

શેરલધનો અને કસ્તી ભધટે જાણીત કખકડમધ
ગધભ દતક રીધ.ું વધુંવદ ગ્રધભ મોજનધ-૨૦૧૪
શેઠ આ લે જમધય અને નધગેય ગધભ
દતક રીધેર છે .

»

દષ્ટ્કધનધું પ્રબધલોથી ફચલધ ભધટે ટકધઉ

ક્રુવન ું ભોડેર તૈમધય કયનધય ણેની વુંસ્થધ
"સ્લમભ વળક્ષણ પ્રમોગ"ને UNDP નો ઇકલેટય
યસ્કધય એનધમત.

»

યધજમોને ોતધની ધક વલભધ કુંનીઓ

ફનધલલધ ભધટે કેન્િ વયકધયની ભજયી.
યધજસ્થધન અને ુંજાફ ળરૂઆત કયળે.

»

ગુંગધ-મમનધને ભધનલ વભધન દયજ્જો

આલધનધું ઉતયધખુંડ શધઇકોટા નધું ચકધદધ ય
સવપ્રભ કોટે યોક રગધલી. ઉતયધખુંડ વયકધય આ
ફધફતે સવપ્રભકોટા ભધું ગઇ શતી કે ગુંગધ નદી
ઉતયધખુંડથી ફુંગધ સધી લશે છે , તો તેની વધભે
ભધત્ર ઉતયધખુંડનધું મખ્મ વક્ષચલ જ કેભ
જલધફદધય યશે.

»

દયે ક રોકો સધી સ્તકો શોચધડલધ

ભધટે નેળનર બક ટ્ર્સસ્ટ દ્વધયધ " દયે ક શધથ એક
સ્તક" અક્ષબમધન રોન્ચ કયધય.
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»

ભધ્મપ્રદે ળનધું બોધરભધું વવિંગધોયનધ

વશમોગથી બધયતનો વૌથી ભોટો ગ્રોફર સ્કીર
ધકા ફનળે.

»

ઇન્ડોનેવળમધભધું બધયતીમ યધજદત તયીકે

પ્રકદ કભધય યધલતની વનભણકું . શધરભધું તેઓ
વલદે ળ ભુંત્રધરમભધું વુંયકત વક્ષચલ તયીકે

આતુંકલધદની ભધકશતી ફધધ દે ળો એકક્ષફજા વધથે
આદધન પ્રદધન કયલધ વશભત થમધું. G-20 ભધું
બધયત વકશત ૨૦ દે ળો છે .

»

અભેકયકધભધું બધયતીમોને ગ્રોફર એન્રી

પ્રોગ્રધભભધું સ્થધન અધતધ અભેકયકધનધું ૫૩
એયોટા ય બધયતીમોની તધવ નકશ થધમ.

કધમાયત છે .

»

»

કયી ળકે તેલી ઇન્ટયકોન્ટીનોટર ફેરેસ્ટીક

વલદ્યધથીઓ અને લૈજ્ઞધવનકો લચ્ચે

વુંકા વેત સ્થધલધ ભધટેનો કધમાક્રભ "જીજ્ઞધવધ"
નો કદર્લશીથી પ્રધયું બ. તેની અભરલધયી CSIR
(કધઉક્ન્વર ઓપ વધમન્ટીકપક એન્ડ ઇન્ડસ્રીમર
યીચવા) અને કેન્િીમ વલદ્યધરમ વુંગઠન(KVS)
વધથે ભીને કયળે.

ઉતય કોયીમધએ અભેકયકધ સધી હભરો

વભવધઇર(ICBM) ન ું વપ યીક્ષણ કય.ા
શલધવોંગ-૧૪ વભવધઇરે ૨૮૦૨ કકભી ઉંચે જઇને
૯૩૩ કકભી ઉડધન બમધા ફધદ રક્ષ્મને તોડી
ધડય શત ું.

»

ક્સ્લવ ફેંકોભધું બધયતીમ નધણ ઓછુ થય.ું

ક્સ્લવ ફેંકોભધું નધણધ યધખલધનધું ભધભરે બધયત

  વલશ્વ  

»

અભેકયકધભધું બધયતીમ મનધું એડોફનધું

CEO ળધુંતન ું નધયધમણ અને અભેકયકધનધું વજૉન
જનયર વલલેક મવતિને "ગ્રેટ ઇવભગ્રન્ટ એલોડા ૨૦૧૭" થી વન્ભધનીત કયધળે.

»

બધયતીમ નધગયીક કર ભણ જાધલને

કધઉન્વરય આલધની બધયતની ભધુંગણી
ધકકસ્તધને ૧૮ભી લધય પગધલી.

»

G-20 ન ું ૧૨મ ું વળખય વુંભેરન જભાનીનધું

શેમ્ફગાભધું મોજાય.ું જલધય, આતુંકલધદ,
પ્રલધવન, અને ળયણધથી મખ્મ મદધ યહ્યધ.
પ્રધધનભુંત્રી ભોદીએ વલિને આતુંકલધદ વધભે
રડલધ ૧૧ સત્રીમ એજન્ડધ આપ્મો. જેભધું

૮૮ભધું સ્થધને શોચ્ય.ું ૨૦૦૪ભધું બધયત ૩૭ભધું
સ્થધને શત ું. શધરભધું ક્ષિટન પ્રથભ નુંફયે છે .

»

યનોનધું વધઇફય સયક્ષધ ઇન્ડેક્ષભધું બધયત

૨૩ભધું સ્થધને. વવિંગધય પ્રથભ સ્થધને. ૧૬૫
દે ળોનો આ ઇન્ડેક્ષ યનોની કોમ્યવનકેળન
એજન્વી ઇન્ટયનેળનર ટેક્ષરકોમ્યવનકેળન
યવનમન ( ITU ) એ જાશેય કમો છે . ITU ન ું
શેડકલધટા ય જીનીલધ ક્સ્લત્ઝયરેન્ડભધું છે .

»

રધુંવ ૨૦૪૦ સધીભધું ેરોર- કડઝર કધયો

ય વુંણા પ્રવતફુંધ રગધલળે.

»

BRICS નધું દે ળોનધું વળક્ષણભુંત્રીઓની

૫ભી ફેઠક ફેઝીંગભધું મોજાઇ. બધયતન ું
પ્રવતવનવધત્લ ભધનલ વુંળધધન વલકધવ ભુંત્રી
પ્રકધળ જાલડેકયે કયા શત ું.
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  આવથિક જગત  

»

યે ટીંગ એજન્વી મડીઝનધું ઉધધ્મક્ષ

»

યવનમન ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમધનધું નોન

એતઝીકયટીલ ચેયભેન તયીકે કેલર શધન્ડધની
વનભણકું .

»

બધયત-અભેકયકધ વ્મધધય કયદ દ્વધયધ

વલક્ષરમભ પોસ્ટયનધું વનલેદન મજફ બધયતભધું

આદી ગોદયે જ ગ્રોફર રીડયવળ એલોડા થી

GST રધગ થતધું યે ટીંગ ય વકધયધત્ભક અવય

વન્ભધનીત.

થળે. મડીઝન ું શેડકલધટા ય ન્યમોકા અભેકયકધભધું છે .

»

  યભત જગત  

GST રધગ થતધું ૨૨ યધજમો લચ્ચેની

ચેકોસ્ટ નધબદ થઇ.

»

આખયે જમ્મ કધશ્ભીય યધજમભધું ણ

GST રધગ થય.ું

»

એયટેર, ેટીએભ અને ોસ્ટર

»

બધયતભધું પ્રથભલધય મોજાનધય FIFA

અન્ડય-૧૭ લર્લડા કનો ઉદ્ઘધટન વભધયોશ
કદર્લશીનધું જલધશયરધર નશેરૂ સ્ટેકડમભભધું મોજાળે.

ડીધટા ભેન્ટ ફધદ FINo paytech ને RBI દ્વધયધ

પધઇનર કરકતધભધું યભધળે.

ેભેન્ટ ફેંકન ું રધઇવન્વ અધય.ું

»

»

નેળનર ભર્લટી કોભોડીટીઝ એકચેન્જ

વેન્ટ વટ્વફગાભધું મોજામેર FIFA

કન્પડયે ળન ફુટફોર ક ચીરીને શયધલીને

(NMCE ) ન ું ઇન્ન્ડમન કોભોકડટીઝ

જભાની એ જીતી રીધો. ગોર્લડન ફોર એલોડા –

એકચેન્જ(ICX) ભધું વલરમ થઇ જળે. ડીવે.

કેપ્ટન જક્ષરમન શેકવેરય (જભાની) અને ગોર્લડન

સધીભધું પ્રકક્રમધ યી થળે.

બટ એલોડા - ટીભો લોનાય(જભાની) ને એનધમત.

»

»

વવન્ડીકેન્ટ ફેંકનધું નલધ CEO ભેરવલન

ટેવનવની વૌથી જની ગ્રધન્ડસ્રેભ

યીગો ફન્મધું.

વલમ્ફરડનનો રુંડનભધું પ્રધયું બ. ૧૮૭૭થી

»

યભધતી ટેવનવ ચેક્મ્મનવળની આ લે

કેન્િ વયકધયે SEZ ભધું કધમાયત

કુંનીઓને IGST ભધુંથી છુટ આી.

૧૩૧ભી એકડળન છે .

ઉર્લરેખનીમ છે કે SEZ ને વનકધવ લધધયલધનધું

»

શેત વધથે ટેતવભધું છુટ ભે છે .

દધરૂફધરધ FIA F-3 યયોવમન ચેક્મ્મનવળ

»

જીતનધય પ્રથભ બધયતીમ ફન્મો. FIA F-3

ગ્રધશકોને લસ્તઓનધું વધચધ બધલ જાણલધ

ભે તે ભધટે નધણધભુંત્રી અરૂણ જેટરીએ " GST
Rates Finder " એપ્ રોન્ચ કયી.

વશધયધ પોવા ઇન્ન્ડમધ એકેડભીનો જેશધન

દવનમધની વૌથી મશ્કેર જવનમય યે વવિંગ છે . ૧૮
લવિમ જેશધન દધરલધરધ મફ
ું ઇનો યશેલધવી છે .
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»

૨૦ભી જે.કે ટધમય FMSCI નેળનર

પ્રથભ ક્રભે જભાની

યે વીંગ ચેક્મ્મનવળનો કોઇમ્ફતયભધું પ્રધયું બ.

»

ગજયધતની ભીયધ એયડધ દે ળની પ્રથભ ભકશરધ

વધથે વક્ષચનની ૧૭ વદીનો યે કોડા તોડયો.

પોમર
ા ધ લન યે વય ફનળે. ભીયધની કેટેગયી યયો

»

જે.કે -૧૭ છે . નમન ચેટજી, વલષ્ટ્ણ પ્રવધદ,
વનભાર ઉભધળુંકય લગેયે જાણીતધ બધયતીમ યે વય
છે .

»

ધકકસ્તધનને શયધવ્ય.ું

  સાંયક્ષણ / વલજ્ઞાન  

ચેક્મ્મનવળભધું બધયત તયપથી એકભધત્ર

»

વભતધરી યધજ લન ડે કક્રકેટભધું ૬૦૦૦ યન

યધ કયનધય વલિની પ્રથભ ભકશરધ ખેરધડી
ફનળે. શધરભધું લન ડે ભકશરધ કક્રકેટભધું વૌથી
લધ યનનો યે કોડા ઇંગ્રેન્ડની વનવ્રત કક્રકેટય
ચધરોટ એડલડા નધ નધભે છે , જેભણે ૫૯૯૨ યન
ફનધવ્મધ શતધું. શધરભધું વભતધરી યધજ ૫૯૫૯ યને
શોચી ગઇ છે .

»

ભલનેિયભધું ળરૂ થમેર ૨૨ભી એવળમધઇ

એથ્રેટીકવ ચેક્મ્મનવળભધું ભકશરધ ળોટટ
થ્રોઅય ભનવપ્રત કૌય એ બધયતને પ્રથભ ગોર્લડ

એવળમધઇ સ્નકય ચેક્મ્મનવળભધું ુંકજ

અડલધણી અને રક્ષ્ભણ યધલતની ટીભે

ક્ષિટનભધું મોજાનધય ગોર્લપ ઓન

ગોર્લપય વળલ ક ૂય બધગ રેળે.

વલયધટ કોશરી ચેજ કકિંગ ફન્મો. ૧૮ વદી

»

કશભધચર પ્રદે ળનધું ફધકરોશભધું બધયત

અને થધઇરેન્ડની યોમર આભીનો ૧૪ કદલવીમ
વૈન્મ અભ્મધવ "ભૈત્રી ૨૦૧૭" મોજામો.
૨૦૧૬ભધું થધઇરેન્ડનધું કેિીભધું મોજામો શતો.

»

ઓકયસ્વધની ચધુંદીય યે ન્જ યથી

DRDO એ ક્તલક યીએકળન વયપેવ ર્ એય
વભવધઇર ( QRSAM)ન ું વપ કયક્ષણ કય.ા
જભીન યથી શલધભધું ભધય કયનધય આ
વભવધઇરની યે ન્જ ૨૫-૩૦ કકભી છે .

 Days of The week 

ભેડર અધવ્મો. બધયત પ્રથભલધય ૧૨ ગોર્લડ, ૫
વવર્લલય અને ૧૨ િોન્ઝ ભેડર એભ કર ૨૯
ભેડર વધથે પ્રથભ ક્ર્ભે છે . ૮ ગોર્લડ ભેડર વધથે
ચીન ક્ષફજા ક્રભે છે . ઉર્લરેખનીમ છે કે આ લે

૪-જરધઇ-અભેકયકધનો સ્લતુંત્રતધ કદલવ

બધયતભધું ૧૯૮૯ભધું કદર્લશી અને ૨૦૧૩ભધું

 પ્રશ્નોતયી 

ણેભધું એવળમધઇ એથ્રેટીકવ ચેક્મ્મનવળ
મોજાઇ શતી.

»

તધજેતયભધું જાશેય થમેર FIFA યેં કકિંગભધું

બધયત ૨૧ લા ફધદ ૯૬ભધું ક્રભે શોચ્ય ું .

(૧) બધયતન ું વૌપ્રથભ લર્લડા શેયીટેઝ ળશેય કય
ફન્ય ું ?
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(૨) AEBAS ન ું ર નધભ શ ું છે ?

(૨૦) RBI એ કઇ ચોથી કુંનીને ેભેન્ટ ફેંકન ું

(૩) ભકશરધઓ ભધટેની વિંક ઓટો યીક્ષધનો

રધઇવન્વ આપ્ય ?

પ્રધયું બ ગજયધતનધું કમધ ળશેયભધું થમો ?

(૨૧) વવન્ડીકેન્ટ ફેંકનધ CEO કોણ ફન્ય ?

(૪) અભદધલધદનધ ટવલનવવટી વુંફધ
ું સ્ેનનધું

(૨૨) GST નધું લસ્ત યનધ યે ટ જાણલધ કઇ

કમધ ળશેય વધથે સ્થધીત થમધ ?

એપ્ રોન્ચ કયધમ ?

(૫) ગજયધતનધું ગધભડધઓભધું યસ્તધઓનધું

(૨૩) FIA F-3 યયોવમન ચેક્મ્મવળ

વલકધવ ભધટે કઇ ફેંકે રોન ભુંજય કયી ?

જીતનધય પ્રથભ પોમર
ા ધ લન ડ્રધઇલય કોણ ફન્ય

(૬) પ્રધધનભુંત્રી ભોદીન ું લતન ક્ય છે ?

?

(૭) ઇઝયધમેરનધું પ્રધધનભુંત્રી કોણ છે ?

(૨૪) કશભધચર પ્રદે ળભધું બધયતીમ આભીનો

(૮) ઇઝયધમેરન ું ચરણ ક્ય છે ?

યધ્ધધભ્મધવ કમધ દે ળ વધથે મોજામો ?

(૯) ભોવધદ જાસવી વુંસ્થધ કમધુંની છે ?
(૧૦) દે ળનધું ૨૧ભધું મખ્મ ચટું ણી કવભશ્નય કોણ
ફન્ય ?
(૧૧) નેળનર ફધમો પધભધા વભળન કમધ વલબધગે
રોંચ કયા ?
(૧૨) NDRF નધ નલધ DG કોણ ફન્ય ?
(૧૩) કમધ યધજમભધું શલે ક્રુવ ફજેટ અરગ યજ
કયધળે ?
(૧૪) નેળનર બક રસ્ટે કય અક્ષબમધન ળરૂ કયા
?
(૧૫) બધયતનો વૌથી ભોટો ગ્રોફર ન્સ્કર ધકા
કમધું ફનળે ?
(૧૬) વલદ્યધથીઓ અને લૈજ્ઞધવનકો લચ્ચે વુંકા
વેત સ્થધલધ ક્ય અક્ષબમધન રોંચ કયધય ?
(૧૭) G-20 ન ું ૧૨મ ું વળખય વુંભેરન કમધું
મોજાય ?
(૧૮) ITU નધ વધઇફય સયક્ષધ ઇન્ડેક્ષભધું બધયત

  જલાફો  
(૧) અભદધલધદ (૨) Adhar Enabled
Biometric Attendance System (૩)
સયત (૪) લધરધડોક્ષરડ (૫) એવળમધઇ
ઇન્રધસ્રકચય ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ફેંકે (AIIB) (૬)
લડનગય (૭) ફેન્ઝધભીન નેતધન્મધહ (૮) ન્ય
ળેકેર (૯) ઇઝયધમેર (૧૦) અચર કભધય
જમોવત (૧૧) વલજ્ઞધન અને ટેકનોરોજી (૧૨)
વુંજમ કભધય (૧૩) તેરગ
ું ણધ (૧૪) દયે ક શધથ
એક સ્તક (૧૫) બોધર (૧૬) ત્જજ્ઞધવધ (૧૭)
શેમ્ફગા ( જભાની) (૧૮) ૨૩ભધું (૧૯) રધન્વ
(૨૦) કપનો ેટેક (૨૧) ભધરવલન કયગો (૨૨)
GST Rates Finder (૨૩) જેશધન દધરૂલધરધ
(૨૪) થધઇરેન્ડ

કેટરધભધું સ્થધને છે ?
(૧૯) ૨૦૪૦ સધીભધું કમો દે ળ ેરોર કડઝર
કધયો ય વુંણા પ્રવતફુંધ મકળે ?
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